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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলললেন-  
َََه  الَِّذيَن َكفَُروا يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِليَُصدُّوا َعْن َسبِيِل اللَِّه ۚ فَ إنَّ  ََسيُْنِفقُو

َم ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحَْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُوَن ۗ َوالَِّذيَن َكفَُروا إِلَٰى َجَهنَّ 
 يُْحَشُرونَ 

ٰى بَْع ٍ  َويَْجعََل اْلَخبِيَث بَْعَضهُ َعلَ ِليَِميَز اللَّهُ اْلَخبِيَث ِمَن الطَّي ِِب 
ئَِك ُهُم اْلَخ ِسُرونَ   فَيَْرُكَمهُ َجِميعً  فَيَْجعَلَهُ فِي َجَهنََّم ۚ أُولَٰ

“ননিঃসলেলহ যেসব যলাক কালের তারা বযয় কলর 
ননলেলের ধন-সম্পে, যেন বাধাপ্রোন করলত পালর 
আল্লাহর পলে। বস্তুত এখন তারা আরও বযয় করলব। 
তারপর তাই তালের েনয আলেলপর কারণ হলব এবং 
যেষ পেযন্ত তারা যহলর োলব। আর োরা কালের 
তালেরলক োহান্নালের নেলক তানিলয় ননলয় োওয়া হলব। 
োলত আল্লাহ অপনবত্র এবং নাপাকলক পনবত্র ও পাক 
যেলক পৃেক কলর যেন। আর োলত একনির পর 
একনিলক স্থাপন কলর সেলবত স্তুলপ পনরণত কলরন এবং 
পলর যোেলখ ননলেপ কলরন। আর এরাই হললা েনতগ্রস্ত। 
-সূরা আনোল, আয়াত ৩৬-৩৭ 

বতযোলন আোলের োলে যে কো এবং পনরভাষাগুললা 
সবযানধক নবস্তার লাভ কলরলে তার েলধয অনযতে হললা 
“সন্ত্রাসবাে”। আর এ পনরভাষানি প্রকৃতপলে ো হওয়ার 
কো নেল বাস্তবতায় তা নয়, যকননা সেসােনয়ক 
কু্রলসডার যনতারা ননলেলের ইচ্ছােলতা এই পনরভাষানিলক 
বযবহার কলর। তালের স্বােয হানসল হয় না -এেন যকালনা 
কো এবং পনরভাষালক তারা েূলয যেয় না। প্রােনেক 

অবস্থায় েুসনলেলেরলক সন্ত্রাসী নালে আখযানয়ত করা 
হলয়লে এবং বযনিগত ও সােনগ্রকভালব েুসনলেলের নেলক 
ননলেযেনা বযতীত যকালনা কনোলরলেই সন্ত্রাসবালের 
উলল্লখ করা হয় না। (অেযাৎ সন্ত্রাসী নহলসলব সব 
কনোলরলে েুসনলেলেরলকই বুোলনা হয়) এ কারলণ 
তালের েলত েুসনলে োিা অনযলের (কুেোরলের) করা 
হােলাগুললা হললা প্রনতরো এবং প্রনতনক্রয়া েূলক। আর 
সবযলেষ যে অতযাধুননক পনরভাষানি (েুসনলেলেরলক 
সন্ত্রাসী বলা) তারা যপোগত এবং সতকযভালব বযবহার 
কলর, তার নেলক করা সনক্রয় অপালরেনসেূহলকও 
প্রনতরো এবং প্রনতনক্রয়া েূলক বলল অনভনহত কলর। 
বতযোলন কু্রলসডাররা তালের এই ধারণালক যলাকেন এবং 
সোলের েলধয বদ্ধেূল করলত সো তৎপর।  

তারা এই তৎপরতা চালায় নবনভন্ন কনোলরে, নেনিং এবং 
যসনেনালরর োধযলে, যেগুললা চালু রাখলত তারা 
বদ্ধপনরকর। আপনারা এেন যকালনা আঞ্চনলক কনোলরে 
বা আন্তেযানতক কনোলরে খুুঁলে পালবন না, যেিার 
আললাচনার েীষয তানলকায় “সন্ত্রাসবালের নবরুলদ্ধ েুদ্ধ”-
এ নবষয়নি োকলব না। এই কনোলরেগুললা কখলনা 
নননেযষ্ট সেয় আবার কখলনা অনননেযষ্ট সেয় অনুনিত হয়। 
এেননক েনহলালের েনযও কনোলরে অনুনিত হয়; 
েনহলালেরলক যেনেলক যিলন যনওয়া হলয়লে, তালের েনয 
যে পনরকল্পনা করা হলয়লে, তালেরলক যেনেলক যেলত বলা 
হলয়লে এবং তারা যে যস পলেই হাুঁিলে 
কনোলরেগুললালত এ নবষয়নি তালের েননবলের কালে 
প্রোণ করার েনযই আললাচনা হয়। এই আললাচনা বযতীত 
অনয যকালনা আললাচনা ঐ কনোলরেগুললালত হয় না।  

তোকনেত সন্ত্রালসর নবরুলদ্ধ আলেনরকার েুদ্ধ য াষণার 
পর যেলক আরব ইসলানে যেেসেূলহর যনতারা এিা যবলে 

আন-নানের বুললনিন – ১৮ 

“যসৌনে যপাোলক নতুন একনি 
কু্রলসডার যোি” 
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ননলয়লে যে, তারা কু্রলসর োণ্ডাতলল ঐকযবদ্ধ সানর; এিার 
যসবা করার েনয এবং ভতুযনক প্রোলনর েনয তারা তালের 
ভূনেগুললা, তালের সেেতা ও ধনীলেরলক এবং তালের 
যসনাবানহনী ও ইলেনললেে সংস্থাগুললালক বযবহার কলর। 
ইসলালের নবরুলদ্ধ কালেরলের করা েুলদ্ধর েয়োনগুললালত 
তারা েুসলোনলের পলে অগ্রগােী নেল না, তলব তালের 
েননবলের (আলেনরকা ও পনিো যোি) প্রনত আনুগতয, 
ভালবাসা এবং োস েলনাভাব প্রোণ করার েনয অগ্রগােী 
নেল।  

চলোন এই কু্রলসড েুলদ্ধর সবযলেষ অধযায় শুরু হলয়লে 
েৃতলেহ এবং নেন্ননভন্ন যগােলতর এলককনি রিাি এবং 
অনত ে নয েৃেযাবলী নেলয়, ো সন্ত্রাসবালের নাে ননলয় 
অনত ননকৃষ্ট পন্থায় এই োসকবগয কলরলে। তারা 
ননলেলেরলক তাৎেনণক ‘বীর’ বাননলয় যেললত 
েুসনলেলের োলে য াষণা কলর যে, তারা সন্ত্রাসবালের 
নবরুলদ্ধ েুলদ্ধ অিল রলয়লে এবং োরা যেে ও নবশ্বেুলি 
তাকনের কলর তালেরলক তারা বেযন কলরলে। তারা এ 
য াষণানি যসৌনের রােধানী নরয়াে য াষণা কলর, ো তালের 
আো নেল। এ যেলত্র তারা বযবহার কলর নেনডয়া নােক 
ননলযজ্জ অস্ত্রলক।  

েখন সারানবলশ্ব েুসনলেরা েুিঃখ-েুেযোয় েেযনরত তখন 
রােনননতকভালব অপনরণত েুহাম্মে নবন সালোলনর 
তত্ত্বাবধালন অনুনিত ‘সন্ত্রাসবালের নবরুলদ্ধ েুদ্ধ করলত 
ইসলানে সােনরক যোি’-এর প্রেে সোলবলের শুরুলত 
তারা এই য াষণানি নেলয়লে। তালের এই য াষণার কারণ 
নেল যসৌনে আরব, ইরাক, পূবয ভূ-েধযসাগরীয় অঞ্চল, 
ইলয়লেন এবং যলবানলনর যভতলর েুবক আনেরলের 
কারলণ বারবার সৃনষ্ট হওয়া বযেযতালক ঢাকা এবং পুনরায় 
পুরাতন নালের পনরবলতয ‘কু্রলের চাকর’ নহলসলব েুবক 

আনেলরর উপনাে েৃঢ়ভালব য াষণা করা। এই কােগুললা 
শুরু কলরনেল নসনস। [আর এিা হললা আোলের ইসলানে 
নবশ্বেুলি ননরপরাধ হাোর হাোর েুসনললের রলির োে 
নষ্ট কলর যেলা।  

যে েুদ্ধলক আলেনরকা এবং পনিো যোি ‘সন্ত্রাসবালের 
নবরুলদ্ধ েুদ্ধ’ নালে পনরচানলত করলে, তা েূলত 
ইসলালের নবরুলদ্ধ ববনশ্বক কু্রলসড েুলদ্ধর অংে।  

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলললেন-  
وا ۚ َوَمْن َوََل يََزالُوَن يُقَ تِلُوََُكْم َحتَّٰى يَُردُّوُكْم َعْن ِدينُِكْم إِِن اْستََط عُ 

ئَِك َحبَِطْت أَْعَم لُ يَْرتَِددْ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فَيَُمْت  ُهْم فِي َوُهَو َك فٌِر فَأُولَٰ
ئَِك أَْصَح ُب النَّ ِر ۖ ُهْم فِيَه  َخ ِلدُونَ  َْيَ  َواْْلِخَرةِ ۖ َوأُولَٰ  الدُّ

“আর তারা যতাোলের সালে েুদ্ধ করলত োকলব েতেণ 
পেযন্ত না তারা যতাোলের ধেয যেলক যতাোলেরলক নেনরলয় 
ননলত পালর, েনে তারা সেে হয়। যতাোলের েলধয োরা 
স্বীয় দ্বীন যেলক নেলর োলব এবং কালের অবস্থায় 
েৃতুযবরণ করলব, েুননয়া ও আনখরালত তালের োবতীয় 
আেল বরবাে হলয় োলব। আর তারাই হললা যোেখবাসী। 
যসখালন তারা নচরকাল োকলব।” -সূরা বাকারা, আয়াত 
২১৭ 

েুসনলেলের সােলন ননলেলের ভাবেূনতয উন্নত করার েনয 
আধুননক পনরভাষার সালে োনানসই হলব এেন েব্দ 
বযবহারলর োধযলে েব্দলর নপেলনর বাস্তবতালক যঢলক 
যেলললে। তলব যসিা ঢালক নন যেিা তালের যনতালের েুখ 
যেলক বারবার প্রকানেত হলয়লে। এেননক বুে 
আেগাননস্তালন হােলার পূলবয বললনেল, “আেরা একনি 
নতুন ধরলণর কু্রলসড েুদ্ধ করনে।” আর নিলিলনর 
প্রধানেন্ত্রী িনন যেয়ার তার বসননকলের বসরা পাঠালনার 
পূলবয বললনেল, “যতােরা এখালন এলসে ইসলানে 

ভাইরালসর নবরুলদ্ধ েুদ্ধ করলত।” ট্রাম্প বণযনা কলরনেল 
যে, েডযালনর রাো এবং নসনস চরেপন্থী ইসলালের 
নবরুলদ্ধ েুদ্ধ করলত েুনি বেত্রী যোি। আর ইসলােলক 
যেষ কলর নেলত একনি েয়তানন ইনিত য াষণা নেলয়লে 
যে, “যেরুোললে ইহুনেলের রােধানী।” এিাই হললা 
এই েুলদ্ধর বাস্তবতা এবং োরা এিা বুেলত না পালর তারা 
সং ালতর প্রকৃনত োলন না। আর এই ননিুর কু্রলসড 
েুলদ্ধর বাস্তব োত্রা নক এখলনা স্পষ্ট হয়নন! 

 

 

 


